
  

 

 زارة انتربيت وانتؼهيى                                         و

 يكتب يستشار انرياضياث   

 

 انتىجيهاث انؼايت وانًهاو اإلجرائيت نهًؼهى داخم انفصم           

 و 0202 – 0202  األول انذراسينفصم ا االبتذائي انسادسانصف                                                     

 

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

باقي 

 أكتىبر

0202   

 األٚي
 يؼُٗ انُسجخ 

  خٕاص انُسجخ 

 يُبلشخ انزاليٛز فٙ يؼُٗ انُسجخ ٔخٕاطٓب 

 يشبسكخ انزاليٛز فٙ انزؼجٛش ػٍ انُسجخ ثظٕسرٍٛ يخزهفزٍٛ فٙ أثسؾ طٕسح 

 ٍٛيسبػذح انزاليٛز ػهٗ ؽسبة كًٛخ ثًؼشفخ كًٛخ أخشٖ ٔانُسجخ ثٍٛ انكًٛز 

 انزاليٛز ػهٗ رمسٛى كًٛخ يؼشٔفخ انٗ كًٛزٍٛ ثًؼشفخ انُسجخ ثًُٛٓب رذسٚت 

رـجٛمبد ػهٛٓب  –انُسجخ ثٍٛ صالصخ أػذاد   اٌثبٟٔ

 رذسٚت انزاليٛز ػهٗ اٚغبد انُسجخ ثٍٛ صالصخ أػذاد 

 رـجٛك أيضهخ ؽٛبرٛخ يزُٕػخ يغ انزاليٛز ثبسزخذاو انُسجخ ثٍٛ صالصخ أػذاد 

 

 .............يتبع      

 

 

 

 

 



  

 

 و 0202 – 0202األول  انذراسيانفصم    االبتذائي انسادسانصف                                                 

 نهًؼهى داخم انفصم اإلجرائيت ًهاو انؼايت وان انتىجيهاث           

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

  

 نىفًبر

0202   

 انضبنش
  رـجٛمبد  –انزؼجٛش ػُّ  –يفٕٓو انًؼذل  –انًؼذل

 ( انًؼذل )ػهٗ انُسجخ 

  ٙيفٕٓو انًؼذليُبلشخ انزاليٛز ف 

 ّرذسٚت انزاليٛز فٙ انزؼجٛش ػٍ انًؼذل ٔرؾذٚذ ٔؽذر 

 رمٕٚى انزاليٛز فٙ ؽم انزـجٛمبد انًزُٕػخ ػهٗ انًؼذل 

 اٌشاثغ 
  انؼاللبد ثٍٛ األشكبل انُٓذسٛخ 

   األًَبؽ انجظشٚخ 

 

  ٍانًسزـٛم ٚهخض يغ انزاليٛز خٕاص يزٕاص٘ األػالع ٔانؼاللخ ثُّٛ ٔثٍٛ كم ي

 ٔانًشثغ ٔانًؼٍٛ

  رمٕٚى انزاليٛز فٙ ؽم انزـجٛمبد انًزُٕػخ ثبسزخذاو خٕاص األشكبل انُٓذسٛخ

 ٔانؼاللبد ثُٛٓب

 ّيُبلشخ انزاليٛز فٙ يفٕٓو انًُؾ انجظش٘ ٔٔطف 

 رذسٚت انزاليٛز ػهٗ اكزشبف أًَبؽ ثظشٚخ ٔارًبو ركشاسْب ٔسثـٓب ثبنؾٛبح انـجٛؼٛخ 

 ٕٚأًَبؽ ثظشٚخ يٍ أشكبل ُْذسٛخرذسٚت انزاليٛز ػهٗ رك ٍ 

 اٌخبِس
            يؼُٗ انزُبست 

 خٕاص انزُبست 

 

 ّيُبلشخ انزاليٛز فٙ يؼُٗ انزُبست ٔخٕاط 

 ٖرذسٚت انزاليٛز ػهٗ اٚغبد ؽذ يٍ ؽذٔد انزُبست ثًؼشفخ انؾذٔد األخش 

 اٌسبدط

 ؽغى يزٕاص٘  –ٔؽذح لٛبط انؾغى  –ٕو ؾغان

 انًسزـٛالد  

 فٙ يفٕٓو انؾغى يُبلشخ انزاليٛز 

  ٗيٍ ٔؽذح لٛبط ؽغى انٗ ٔؽذح أخشٖ انزؾٕٚم رذسٚت انزاليٛز ػه 

  رمٕٚى انزاليٛز فٙ ؽم انزـجٛمبد انًزُٕػخ نؾسبة ؽغى يزٕاص٘ انًسزـٛالد ثـشق

 يخزهفخ

 

 .............يتبع   



  

 

 

 و 0202 – 0202  األول انذراسيانفصم    االبتذائي انسادسانصف                                                 
 

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

 ديسًبر

0202 

 انسبثغ

   ُِٕبلشخ اٌتال١ِز فٟ ِؼٕٝ ِم١بط اٌشس 

 تذس٠ت اٌتال١ِز ػٍٝ حسبة ِم١بط اٌشسُ فٟ حبالد ِختٍفخ 

  ّ٘ب ااٌحم١مٟ أٚ اٌغٛي فٟ اٌشسُ ثّؼ١ٍِٛخ أحذتى١ٍف اٌتال١ِز ثحً تّبس٠ٓ ػٍٝ اٌغٛي
 ِٚم١بط اٌشسُ

 اٌثبِٓ

  

 

 ِٟٕبلشخ اٌتال١ِز فٟ ِؼٕٝ اٌتمس١ُ اٌتٕبسج 

 ٟتذس٠ت اٌتال١ِز ػٍٝ و١ف١خ اخشاء اٌتمس١ُ اٌتٕبسج 

  ػٍٝ اٌتمس١ُ اٌتٕبسجٟتم٠ُٛ اٌتال١ِز فٟ حً اٌتغج١مبد اٌّتٕٛػخ 

 اٌتبسغ

 

 

 ِٕبلشخ اٌتال١ِز فٟ ِؼٕٝ إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٚو١ف١خ حسبثٙب 

 اٌتال١ِز ػٍٝ تح٠ًٛ ٔسجخ ِئ٠ٛخ إٌٝ وسش ٚاٌؼىس تذس٠ت 

  تذس٠ت اٌتال١ِز ػٍٝ إ٠دبد اٌفبئذح أٚ اٌخصُ أٚ اٌّىست أٚ اٌخسبسح أٚ ثّٓ اٌج١غ 

 أٚ ثّٓ اٌششاء ثّؼشفخ إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌؼبشش

 

 

 تذس٠ت اٌتال١ِز ػٍٝ حسبة حدُ اٌّىؼت ثغشق ِختٍفخ 

  اٌّتٕٛػخ ٌحسبة حدُ اٌّىؼتتم٠ُٛ اٌتال١ِز فٟ حً اٌتغج١مبد 

 ِٕبلشخ اٌتال١ِز فٟ ِفَٙٛ اٌسؼخ 

  تٛخ١ٗ اٌتال١ِز إٌٝ و١ف١خ اٌتح٠ًٛ ث١ٓ اٌٛحذاد اٌّختٍفخ ٌٍحدُ ٚاٌسؼخ 

 تم١١ُ اٌتال١ِز ِٓ خالي تغج١مبد ح١بت١خ ِتٕٛػخ ػٍٝ حسبة اٌسؼخ 

 اٌحبدٞ
 ػشش

 

 

 ِٕبلشخ اٌتال١ِز فٟ ِؼٕٝ اٌج١بٔبد اٌٛصف١خ ٚاٌى١ّخ 

 تٛخ١ٗ اٌتال١ِز ٌتص١ٕف ِدّٛػخ ث١بٔبد إٌٝ ٚصف١خ ٚو١ّخ 

 ِسبػذح اٌتال١ِز ٌتى٠ٛٓ خذٚي تىشاسٞ ثس١ظ ِٓ ث١بٔبد ٚصف١خ أٚ و١ّخ 

  ٞاسشبد اٌتال١ِز ٌٍتٛصً إٌٝ ِؼٍِٛبد ِٓ خالي ث١بٔبد ثدذٚي تىشاس 

 .............يتبع         



  

 

 

 انتىجيهاث انؼايت وانًهاو اإلجرائيت نهًؼهى داخم انفصم            

 و 0202 – 0202  األول انذراسيانفصم    االبتذائي انسادسانصف                                                 

 

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

 يناير

2020   

 ٌثبٟٔا
 ػشش

  ٘رًضٛم انجٛبَبد االؽظبئٛخ ثبنًُؾُٙ انزكشاس 

  ٔركهٛف انزاليٛز ثزًضٛم عذٔل ركشاس٘ ر٘ يغًٕػبد ثًؼهغ ركشاس٘ أ

 يُؾُٗ ركشاس٘

  ٘رٕعّٛ انزاليٛز نهزٕطم انٗ يؼهٕيبد يٍ انغذٔل انزكشاس٘ ر

 انًغًٕػبد ٔانًُؾُٗ انزكشاس٘ انخبص ثّ

 اٌثبٌث
 ػشش

  انكزبة انًذسسٙ اخزجبساد ؽم 

 ٙرشغٛغ انزاليٛز ػهٗ ؽم انًُٕرط األٔل فٙ انكزبة انًذسس 

 يسبػذح انزاليٛز فٙ ؽم األسئهخ انًزؼضشح ثبنًُٕرط 

 يؼبنغخ األخـبء انشبئؼخ نذٖ انزاليٛز 

 اٌشاثغ 
 ػشش 

  انكزبة انًذسسٙ اخزجبساد ؽم 

 ٙانزاليٛز ػهٗ ؽم انًُٕرط انضبَٙ فٙ انكزبة انًذسس 

  األسئهخ انًزؼضشح ثبنًُٕرطيسبػذح انزاليٛز فٙ ؽم 

 يؼبنغخ األخـبء انشبئؼخ نذٖ انزاليٛز 

                                                                                                            

    يستشار انرياضياث                                                                                                          
 

 جًال يحًذ يىسف انشاهذ                                                                                            
 

  




